
Reporter: Cum s-a dezvoltat re-
giunea în ultimul an?

ADR NE: O preocupare constantã
a ultimului an a fost aceea de a
evalua oportunitãþile ºi de construi
o viziune de dezvoltare bazatã pe
implicarea mai consistentã în acti-
vitãþile ADR a reprezentanþilor ad-
ministraþiei publice locale, a me-
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ADR Nord-Est gestioneazã
20 de proiecte europene

de tip smart, prin care
dezvoltã parteneriate cu
omologi din Europa pe

teme de economie
circularã, eficienþã

energeticã, achiziþii
publice verzi, specializare

inteligentã, dupã cum
ne-au spus reprezentanþii

Agenþiei, care ne-au
precizat, într-un interviu:
"Acum lucrãm la un plan

regional de acþiune în
economie circularã, care

pune accentul pe
reutilizare, reparare,

renovare ºi reciclarea
materialelor ºi a

produselor existente. De
asemenea, am inventariat
potenþialul de producere a

energiei din surse
regenerabile ºi am iniþiat

un amplu program de
instruire pentru primãrii în

vederea creºterii
capacitãþii de a elabora

Planuri de Acþiune pentru
Energie Durabilã".

REPREZENTANÞII ADR NORD-EST:

"ADR Nord-Est deruleazã
20 de proiecte europene

de tip smart"

Vasile Asandei, director general ADR NE



diului academic, a sectorului privat
ºi a societãþii civile. Mai concret, in-
tenþia noastrã a fost de a-i familia-
riza pe colaboratorii noºtri cu con-
ceptul specializãrii inteligente, de
a gãsi noi forme pentru a lansa ini-
þiative antreprenoriale, de a încu-
raja atragerea de investitori ºi de a
promova noi proiecte împreunã cu
parteneri din Europa.

Astfel, deºi direcþiile de dezvolta-

re ale Regiunii Nord-Est sunt multi-
ple, domeniile care au fost identifi-
cate ca fiind prioritare la nivelul Re-
giunii Nord-Est ºi care pot conduce
la transformarea economicã baza-
tã pe cercetare ºi inovare sunt ur-
mãtoarele: agro-alimentar, bioteh-
nologii, textile ºi noi materiale,
energie ºi mediu, sãnãtate ºi tu-
rism pentru stil de viaþã sãnãtos,
tehnologia informaþiilor ºi comuni-
caþiilor.

Obiectivul nostru este sã asigu-
rãm o dezvoltare regionalã suste-
nabilã, prin valorificarea investiþii-
lor fãcute din fonduri europene ºi
dezvoltarea ecosistemului antre-
prenorial.

Regiunea a pierdut, în 2017, ne-
doritul statut de cea mai sãracã re-
giune din Europa. Conform ultimu-
lui raport Eurostat, cea mai sãracã
regiune din UE rãmâne partea de
nord-vest a Bulgariei, cu un PIB pe
cap de locuitor de 29% din nivelul
mediu al Uniunii, urmatã de Ma-
yotte din Franþa (33%), partea de
centru-nord ºi centru-sud din Bul-
garia (câte 34%) ºi apoi partea de
Nord-Est a României (cu 35%).

Reporter: Ce proiecte de tip
smart se aflã în aprobare ºi, respec-
tiv, în derulare?

ADR NE: Gestionãm, la nivel de
ADR Nord-Est, 20 de proiecte euro-
pene finanþate din surse diverse
( I N T E R R E G 2 0 2 0 , E r asm u s+,
ORIZONT 2020), prin care dezvol-
tãm parteneriate cu omologi din
Europa pe teme de economie cir-
cularã, eficienþã energeticã, achizi-
þii publice verzi, specializare inteli-
gentã. De exemplu, acum lucrãm
la un plan regional de acþiune în
economia circularã, care pune ac-
centul pe reutilizare, reparare, re-
novare ºi reciclarea materialelor ºi
a produselor existente. De aseme-
nea, am inventariat potenþialul de
producere a energiei din surse re-
generabile ºi am iniþiat un amplu
program de instruire pentru pri-
mãrii în vederea creºterii capacitã-
þii de a elabora Planuri de Acþiune
pentru Energie Durabilã.

Prin structura dedicatã nou crea-
tã - RUBIK HUB din Piatra Neamþ -
dezvoltãm ecosistemul antrepre-
norial. Chiar în aceastã perioadã, se
deruleazã în universitãþile din re-

giune, #RubikEDU, cel mai nou
program de educaþie antrepreno-
rialã din România destinat studen-
þilor. #RubikEDU este un program
pilot de iniþiere în antreprenoriat ºi
cuprinde 3 ateliere în care antre-
prenori cu experienþã practicã vor
aborda cu studenþii urmãtoarele
teme:

1. Cum se naºte o idee-trãsnet de
business?

2. Cine sunt oamenii din spatele
unui start-up?

3. Cum construiesc un produs
care sã fie iubit de clienþi?

Reporter: Ce sumã a fost alocatã
din bugetul 2014-2020 regiunii pe
care o reprezentaþi?

ADR NE: Faþã de anul trecut, alo-
carea pentru Regiunea Nord-Est a
crescut. Astfel, în urma CM POR din
luna octombrie 2017, alocarea prin
POR este de 1.089.027.412 euro,
reprezentând 17,51% din alocarea
naþionalã ºi cea mai mare la nivel
naþional, totodatã. Datoritã de-
mersurilor fãcute de Agenþia pen-
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"Peste 600 de
persoane au

beneficiat de servicii
de instruire certificate
prin Centrul Regional
de Studii Nord-Est, în

domenii care pot
sprijini buna

implementare a
proiectelor:

management de
proiect, achiziþii

publice, evaluator de
proiecte, accesare

fonduri, management
resurse umane,
management
financiar etc".



tru Dezvoltare Regionalã (ADR)
Nord-Est, alocarea iniþialã a fost su-
plimentatã cu 29 milioane euro,
pentru finanþarea unor proiectelor
integrate de cercetare-dezvolta-
re-inovare promovate în partene-
riat public-privat. Astfel, se promo-
veazã asocierea producãtorilor
agricoli pentru dezvoltarea unei fa-
cilitãþi de fabricare a amidonului
din cartofi în judeþul Suceava, crea-
rea unei facilitãþi de producþie
pentru produse de uz general ba-
zate pe nanoparticule din PET reci-
clat în judeþul Neamþ sau crearea
unui laborator viu pentru dezvol-
tarea ºi testarea de soluþii de reci-
clare a deºeurilor textile cu aplica-
þii pentru industria mobilei, auto-
motive, HORECA, în judetul Iaºi.

Reporter: Ce proiecte vor fi deru-
lat e î n e xe r c i þ i u l f i nanc i ar
2014-2020 ºi cât de mult se axeazã
acestea pe segmentul smart?

ADR NE: Programul Operaþional
Regional 2014-2020 va continua sã
finanþeze investiþii din perioada
2007-2013, cum ar fi infrastructura
socialã, de sãnãtate ºi educaþiona-
lã, IMM-urile, drumurile judeþene ºi
turismul în staþiuni, dar va finanþa
ºi noi categorii de proiecte faþã de
programul precedent.

Elementele de noutate, ce pot fi
grupate sub sintagma "smart",
sunt:

ç Susþinerea entitãþilor de inova-
re ºi transfer tehnologic - una din-
tre noutãþile absolute ale progra-
mului, ca tip de investiþii care sti-
muleazã crearea de noi entitãþi
specializate în furnizarea serviciilor
de transfer tehnologic acreditate
conform legii 403/2006 ºi care
încurajeazã inovarea în companii,
prin introducerea în circuitul eco-
nomic a rezultatelor cercetãrii,
transformate în produse, procese
ºi servicii noi sau îmbunãtãþite.

ç Creºterea mobilitãþii urbane -
investiþiile se vor adresa inclusiv
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"Am inventariat potenþialul de producere
a energiei din surse regenerabile ºi am
iniþiat un amplu program de instruire

pentru primãrii în vederea creºterii
capacitãþii de a elabora Planuri de
Acþiune pentru Energie Durabilã".



transportului public electric ºi ne-
motorizat, precum ºi construirii
unei infrastructuri necesare func-
þionãrii acestuia (ex. staþii de ali-
mentare electrice) ºi se vor derula
pe baza planurilor de mobilitate
urbanã durabilã, conducând spre
atingerea dezideratului de "Smart
Cities".

ç Eficienþã energeticã - vor fi fi-
nanþate proiecte complexe ce pre-
supun folosirea unor tehnologii
noi, care sã creascã eficienþa ener-
geticã, inclusiv prin noi tipuri de
circuite electrice, instalaþii de încãl-
zire, ventilaþie etc. Proiectele de
eficienþã energeticã vizeazã clãdiri-
le rezidenþiale, clãdirile publice,
precum ºi iluminatul public.

Reporter: Ce planuri are Agenþia
pe termen scurt, mediu ºi lung?

ADR NE: Ne propunem sã conti-
nuãm, cu ºi mai multã ambiþie ºi
motivare, munca în calitate de
Organism Intermediar pentru
Implementarea Programului Ope-
raþional Regional 2014-2020, dar
nu ne vom rezuma doar la asta.

Peste 600 de persoane au benefi-
ciat de servicii de instruire certifi-
cate prin Centrul Regional de Stu-
dii Nord-Est, în domenii care pot
sprijini buna implementarea a pro-
iectelor: management de proiect,
achiziþii publice, evaluator de pro-
iecte, accesare fonduri, manage-
ment resurse umane, manage-
ment financiar etc.

Suntem conºtienþi cã, pentru a
ne dezvolta, avem nevoie de o vi-
ziune modernã, o strategie coeren-
tã ºi un mecanism de implementa-
re articulat. Trebuie sã ne uitãm cu
atenþie la tendinþele lumii de azi,
sã ne depãºim limitele ºi sã acþio-
nãm cu îndrãznealã ºi profesiona-
lism.

La acest moment, ne concentrãm
pe urmãtoarele direcþii:

ç sprijin pentru dezvoltarea urbanã;
ç sprijin pentru dezvoltarea start-

upurilor ºi a mediului antreprenorial;
ç atragerea de investiþii;
ç sprijin pentru internaþionaliza-
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"Acum lucrãm la un plan regional de acþiune în
economia circularã, care pune accentul pe
reutilizare, reparare, renovare ºi reciclarea

materialelor ºi a produselor existente".



rea afacerilor si dezvoltarea cluste-
relor;

ç conectarea mediului academic
cu cel privat pentru definirea ºi im-
plementarea proiectelor din porto-
foliul RIS3 Nord-Est.

Apartenenþa la reþele profesiona-
le prestigioase (Asociaþia Europea-
nã a ADR - EURADA, Reþeaua Re-
giunilor Europene Inovative -
ERRIN, Europe Enteprise Network,
Europe Direct Network), existenþa
Biroului de reprezentare la Bruxel-
les s-au concretizat ºi în proiecte
de cooperare concrete, menite sã
conducã la dezvoltarea socio-eco-
nomicã a Regiunii.

Avem, aºa cum am mai spus, o
preocupare deosebitã pentru spri-
jinirea mediului de afaceri, de la
dezvoltarea ideii de business, con-
siliere, pânã la cãutarea de surse
de finanþare ºi sprijin în accesarea
lor. ADR Nord Est îºi îndreaptã
atenþia ºi îºi canalizeazã forþele,
acum mai mult ca oricând, asupra
sprijinirii start-upurilor ºi dezvoltã-
rii ecosistemului antreprenorial re-
gional prin iniþiativa Rubik Hub,
care este cel mai mare spaþiu de
coworking din Moldova.

Reporter: Care este gradul de
absorbþie, la nivel regional, a fon-

durilor alocate din bugetul prece-
dent?

ADR NE: Prin POR 2007-2013, au
fost implementate 598 contracte
de finanþare, cu o valoare a finan-
þãrii nerambursabile solicitate de
784 milioane euro. Au fost proiecte
de infrastructurã importante, pro-
venind atât din zona publicã, cât ºi
din cea privatã, ce au contribuit în
mod complementar la dezvoltarea
regiunii ºi la creºterea nivelului de
trai al locuitorilor sãi.

Gradul de absorbþie, raportat la
alocarea regionalã, este de 90%.

Reporter: Care este valoarea fon-
durilor UE atrase în 2017?

ADR NE: Valoarea nerambursabi-
lã contractatã ºi aflatã în etapa pre-
contractualã este de 559 milioane
euro, reprezentând peste 40% din
alocarea regionalã a POR 2020.

Reporter: Ce proiecte sunt în des-
fãºurare ºi care sunt proiectele
prioritare?

ADR NE: Pânã în acest moment,
au fost lansate 24 de apeluri de
proiecte, dupã cum urmeazã:

ç Prioritatea de investiþii 1.1 C -
IMM-uri în parteneriat cu entitãþile
de inovare ºi transfer tehnologic
(9,6 milioane euro, apel deschis
pânã în 25.06.2018);

ç Prioritatea de investiþii 2.1. A -
Microîntreprinderi;

ç Prioritatea de investiþii 2.2 -
Sprijinirea creãrii ºi extinderea ca-
pacitãþilor avansate de producþie
ºi dezvoltarea serviciilor IMM;

ç Prioritatea de investiþii 2.1.B -
Incubatoare de afaceri;

ç Prioritatea de Investiþii 3.1 Ope-
raþiunea A - Clãdiri Rezidenþiale
care vizeazã creºterea eficienþei
energetice în blocurile de locuinþe;

ç Prioritatea de Investiþii 3.1.Ope-
raþiunea B - Clãdiri publice;

ç Prioritatea de investiþii 3.1 Ope-
raþiunea C - Iluminat public;

ç Prioritatea de investiþii 3.2 - Re-
ducerea emisiilor de carbon în zo-
nele urbane, bazatã pe planurile
de mobilitate urbanã durabilã;

ç Axa 4 - Dezvoltare urbanã inte-
gratã în municipiile reºedinþã de
judeþ;

ç Prioritatea de investiþii 5.1 -
Conservarea, protejarea, promova-
rea ºi dezvoltarea patrimoniului
cultural;

ç Prioritatea de investiþii 5.2 - Re-
alizarea de acþiuni destinate îmbu-
nãtãþirii mediului urban;

ç Prioritatea de investiþii 6.1 - Sti-
mularea mobilitãþii regionale prin
conectarea nodurilor secundare ºi
terþiare la infrastructura TEN-T;

ç Prioritatea de investiþii 7.1 -
Dezvoltarea turismului;

ç Axa 8, Obiectivul 8.3 - Creºterea

gradului de acoperire cu servicii
sociale (persoane vârstnice, copii,
persoane cu dizabilitãþi);

ç Axa prioritarã 8, Obiectivul 8.2. -
Îmbunãtãþirea calitãþii ºi a eficien-
þei îngrijirii spitaliceºti de urgenþã;

ç Axa 10 - Îmbunãtãþirea infra-
structurii de educaþie (creºe ºi grã-
diniþe, învãþãmânt obligatoriu,
învãþãmânt profesional ºi tehnic,
învãþãmânt universitar).

Reporter: Cum apreciaþi legisla-
þia din domeniu?

ADR NE: Lipsurile pe care noi
le-am semnalat, în mod sistematic,
au fost cele legate de legislaþia în
domeniul achiziþ i i lor publice,
aspecte legate de dreptul de pro-
prietate sau de dreptul de execuþie
a lucrãrilor de construcþie, unele
necorelãri între diferite acte nor-
mative. În domeniul achiziþiilor,
noul pachet legislativ, care a tran-
spus directiva europeanã în dome-
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"În regiunea NE se fac
investiþii pentru
îmbunãtãþirea

infrastructurii de
educaþie (creºe ºi

grãdiniþe, învãþãmânt
obligatoriu,
învãþãmânt

profesional ºi tehnic,
învãþãmânt
universitar)".



niu ºi a intrat anul trecut în vigoa-
re, asigurã premisele unui cadru de
implementarea a proiectelor mai
flexibil.

De asemenea, reglementãrile pri-
vind elaborarea documentaþiei
tehnico-economice (HG 28/2008)
au fost revizuite, iar noile normati-
ve (HG 907/2016) au luat în calcul
necorelãrile pe care le-am semna-
lat de-a lungul timpului.

Reporter: Care este problemati-
ca sectorului?

A D R N E : P r i m ele pr oblem e
întâmpinate au fost cele legate de
întârzierea publicãrii ghidurilor so-
licitantului, dar ºi a operaþionalizã-
rii sistemului electronic MySMIS.

Dificultãþile întâmpinate de be-
neficiari pe parcursul implementã-
rii proiectelor au fost generate cu
precãdere de:

ç prelungirea duratelor procedu-
rilor de achiziþie publicã, ca urmare
a înregistrãrii de contestaþii, cu pe-

rioade foarte mari de timp (în une-
le cazuri acestea depãºind un an);

ç întârzieri în execuþia contracte-
lor de lucrãri, ca urmare a identifi-
cãrii, în implementare, a necesitãþii
executãrii unor categorii de lucrãri
neprevãzute în proiectele tehnice;
descoperirilor arheologice, în cazul
proiectelor ce vizeazã obiecte de
patrimoniu; utilizãrii de cãtre an-
treprenori a unor resurse insufi-
ciente în raport cu graficul de exe-
cuþie asumat prin contract (din ca-
uza scãderii capacitãþii acestora,
pe fondul adâncirii efectelor crizei
economice);

ç întârzieri datorate rezilierii unor
contracte de lucrãri, ca urmare a
incapacitãþii antreprenorilor de a
continua execuþia lucrãrilor (deter-
minatã de insolvenþã/falimentul
acestora) ºi, în consecinþã, prelun-
girea cu durata necesarã organizã-
rii unor noi proceduri de achiziþie
de contracte de lucrãri, pentru res-

tul de executat;
Reporter: Care credeþi cã ar fi so-

luþiile pentru rezolvarea acestora?
ADR NE: În privinþa documente-

lor informative ºi a sistemului
MySMIS, în timp, am ajuns la o ca-
denþã rezonabilã a lansãrilor, dar ºi
a funcþionãrii optime a aplicaþiei
electronice. Autoritatea de Mana-
gement din cadrul Ministerului
Dezvoltãrii Regionale ºi Adminis-
traþiei Publice face eforturi perma-
nente pentru îmbunãtãþirea aces-
tor documente ºi adapteazã siste-
mul de implementare, pentru ca
mãcar o parte din problemele
enunþate mai sus sã fie evitate.

Chiar sãptãmâna trecutã a fost
luatã o nouã mãsurã pentru creºte-
rea gradului de absorbþie a fondu-
rilor europene ºi evitarea dezanga-
jãrii (pierderea unor alocãri de
sume pe anumite Programe Ope-
raþionale). Scopul modificãrii este
de a putea fi încheiate contracte
de finanþare cu o valoare mai mare
decât prevedeau alocãrile iniþiale
din Programele Operaþionale. În
cadrul POR vor fi încheiate con-
tracte de finanþare cu o valoare to-

talã dublã faþã de alocarea pro-
priu-zisã.

O altã completare vine în sprijinul
beneficiarilor care primesc finanþa-
re sub incidenþa ajutorului de
stat/de minimis (de obicei organi-
zaþii private), prin acces la prefi-
nanþare pentru toate categoriile
de cheltuieli eligibile într-o singurã
tranºã, de maximum 40% din con-
tribuþia publicã eligibilã a proiec-
tului.

Un aspect extrem de important
este reprezentat de gradul de ex-
perienþã ºi pregãtire profesionalã a
salariaþilor. Nivelul tot mai crescut
de complexitate a intervenþiilor,
schimbãrile rapide de metode,
tehnologii etc. fac absolut necesa-
re cunoºtinþe profesionale temei-
nice, învãþarea continuã, construc-
þia, menþinerea ºi motivarea unor
echipe de implementare perfor-
mante.

Reporter: Vã mulþumesc!

19

"Valoarea fondurilor UE atrase în 2017,
nerambursabilã, contractatã ºi aflatã în etapa

precontractualã, este de 559 milioane euro,
reprezentând peste 40% din alocarea regionalã a

POR 2020".


